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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº 0017889-93.2014.815.2002–  4ª Vara
Criminal da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Cassiano da Silva Cardoso
ADVOGADO: Alberdan Coelho de Souza Silva (OAB/PB 17.984)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO MAJORADO.  CONCURSO
FORMAL E  CONTINUIDADE DELITIVA.  EMPREGO
DE  ARMA.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA
E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  RECONHECIMENTO DO
ACUSADO  PELAS  VÍTIMAS.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL.  PENA.  DOSIMETRIA.  PRINCÍPIO
NON BIS  IN  IDEM.  REDUÇÃO.  POSSIBILIDADE.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  RECONHECIMENTO,
APLICAÇÃO DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO
PENAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Em tema de delito patrimonial, a palavra da
vítima, especialmente quando descreve com
firmeza a cena criminosa e identifica o agente
com igual certeza, representa valioso elemento de
convicção quanto à certeza da autoria da infração.

Em  situação  de  aparente  e  simultânea
incidência da norma de concurso formal e da de
continuidade delitiva, é correto o entendimento
de que a unificação das penas, com o acréscimo
de  fração  a  pena  básica  encontrada,  se  faca
apenas  pelo  critério  da  continuidade  delitiva,
por mais abrangente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao
recurso em desarmonia coma a Procuradoria de justiça.
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RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara Criminal  da Comarca da  Capital,
Cassiano da Silva Cardoso, devidamente qualificado, foi  denunciado como
incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 157, §2º, I e II.
C/c art. 70 e art. 157, § 2º, I e II, todos c/c art. 69 do Código Penal (fls. 2-
4). 

Consta dos autos que no dia 21/05/2014, por volta de 12h
e  20min,  policiais  que  realizavam  buscas  no  bairro  dos  Estados,
precisamente,  na  Avenida  Amazonas,  visualizaram  uma  moto  com  dois
elementos  que  saíram  em  disparada  ao  avistarem  a  viatura,  inclusive,
ultrapassando sinais vermelhos. Em razão da manobra ilegal, colidiram com
o veículo  Ford Focus,  Placa NQC 2727/PB,  conduzido por Anderson Saint
Clair Dantas Ferreira.

No local do acidente os Policiais Militares descobriram que
o condutor da moto era o menor Renna da Silva Cavalcante e o segundo
elemento da moto estava ferido e portava um revólver calibre 38, Taurus,
com seis munições intactas, além de dois aparelhos celulares.

Ao se aproximar do local do acidente, o menor Néfi Coelho
Leite, reconheceu Cassiano da Silva Cardoso e o menor como os autores do
delito que houvera sofrido no dia 14 de maio de 2014, por volta de 14h e 50
min., na Avenida Amazonas, no bairro dos Estados, quando de arma em
punho exigiram que a vítima entregasse o seu celular.

Na delegacia, descobriram que os celulares que estavam
com o denunciado eram produto de roubo, com emprego de arma de fogo,
tendo  como  vítimas  Samara  Prado  Sousa  Andrade  e  Ryan  Alekssander
Ribeiro  de  França,  que  reconheceram  os  ocupantes  da  moto  como  os
responsáveis pelo roubo efetivado no dia 21 de maio de 2014, por volta de
12h,  nas  proximidades  do  Colégio  Sesquicentenário,  no  bairro  Pedro
Gondim, nesta cidade.

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou
procedente em  parte  a pretensão punitiva estatal, para  absolver o réu
Cassiano da Silva Cardoso do tipo descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
e condená-lo nas penas do art. 157, § 2º, I e II (duas vezes) c/c o art. 70,
ambos do Código Penal e art. 157, I e II, c/c o art. 71, do mesmo estatuto,
fixando a reprimenda da seguinte forma (fls. 198-203):

Em Relação a vítima Samara Prado Sousa Andrade: 
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Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multa. Ante as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduziu a
pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em seguida,
elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de aumento do
emprego de arma e concurso de pessoas, resultando no total de 5 (cinco)
anos  e  4  (quatro)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime
semiaberto,  e  13  (treze)  dias-multa,  à  razão de  1/30 do salário-
mínimo.

Em Relação a vítima Bryan Alekssaner Ribeiro de França:

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multa. Ante as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduziu a
pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em seguida,
elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de aumento do
emprego de arma e concurso de pessoas, resultando no total de 5 (cinco)
anos  e  4  (quatro)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime
semiaberto,  e  13  (treze)  dias-multa,  à  razão de  1/30 do salário-
mínimo.

Em razão do concurso formal de crimes, aplicou a pena de
um só dos crimes, acrescida de 1/6. definindo a reprimenda em 06 (seis)
anos e 02(dois) meses de reclusão.

Em Relação a vítima Néfi Coelho Leite:

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena
base em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-
multa. Ante a atenuante da menoridade relativa, reduziu a pena para 04
(quatro)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa.  Em seguida,  elevou  a
reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de aumento do emprego
de arma e concurso de pessoas, resultando no total de 5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e
13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo, tornando-a
definitiva.

Considerando o espaço temporal de sete dias de diferença
entre os roubos, o magistrado aplicou a continuidade delitiva estabelecida no
art.  71  do  Código  Penal.  Com isso,  aplicou  a  pena  de  um dos  crimes,
precisamente a pena aplicada em relação ao roubo de Samara Prado  Sousa
Andrade e  Bryan Alekssaner Ribeiro de França  (06 (seis) anos e 02(dois)
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meses  de  reclusão),  acrescida  de  1/6  (um sexto).  Estabelecendo  uma
única pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão 

Irresignado com o decisório adverso, o censurado
confessa  o  delito  em  relação  a  Samara  Prado  Sousa  Andrade  e  Bryan
Alekssander Ribeiro de França, todavia,  recorreu a esta Superior Instância,
pugnando, por sua absolvição, em relação a condenação aplicada ao crime
cometido contra Néfi Coelho Leite, sob o argumento da ausência de provas
capazes de alicerçar um decreto condenatório, ainda, ataca a dosimetria, sob
o  argumento  de  que  todas  as  circunstâncias  estabelecida  no  art.  59  do
Código Penal lhes são favoráveis, por isso roga para que a pena base seja
aplicada no mínimo para o tipo. (fls. 187/191).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 192/199),
seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 205/212).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com
ele concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando, por
sua reforma, no sentido da absolvição do inculpado, diante da insuficiência
de provas e redução da pena aplicada.

A  autoria  e  a  materialidade  restam,  amplamente,
comprovadas,  de  modo  a  positivar  a  existência  do  delito  de  maneira
cristalina,  o que se depreende das suficientes provas colhidas durante as
fases inquisitorial  e processual,  tais  como, o Inquérito Policial  (fls.  2/36),
reconhecimento  da  vítima  (fls.  18),  e  depoimentos  testemunhais,  todos
acordes com o direcionamento tomado na condenação.

Não  obstante  o  censurado  tenha  negado  a  prática  da
conduta  delitiva  em  relação  a  Néfi  Coelho  Leite,  tudo  converge  para
incriminá-lo.

Ademais,  a  vítima,  quando  em  juízo,  descreveu,  com
riqueza de detalhes, toda a cena criminosa, reconhecendo, inclusive o autor
da prática delituosa (fls. 18). Vejamos: 
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Néfi  Coelho  Leite,  vítima,  fls.  119:  “(...) que
estava  andando  na  rua  amazonas  quando  foi
abordado por dois rapazes em uma moto preta;
que eles exigiram o seu celular; que a pessoa
que pediu seu celular estava armada; que no dia
do  acidente  reconheceu  os  dois  autores  do
roubo do seu celular”.

Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma
condenação é irrefragável e aprume. A materialidade e a autoria atribuídas
ao apelante são incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos
responsáveis.

O  juiz  singular, ao proferir seu decisum no molde
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no
art. 157, § 2º, I  e  II, do Código Penal, fê-lo em consonância com os
elementos de convicção encartados nos autos, mormente quando não
carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-
lhes a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

De mais a mais, nos crimes de roubo praticados à
sorrelfa, a prova coligida, em especial a palavra da vítima, se não for
desconstituída por qualquer dos demais elementos de convencimento
apurados em instrução, como sói acontecer no presente caso, é
absolutamente hábil para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE
MENORES. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR,
CARTÕES DE TELEFONIA CELULAR E FIXA E
OUTROS OBJETOS PESSOAIS DA VÍTIMA. CRIME
PRATICADO POR DOIS AGENTES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA COERENTE E SEGURA
DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR
FOTOGRAFIA RATIFICADO EM JUÍZO. AUTORIA
DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS.
DIVISÃO DE TAREFAS. CRIME DE CORRUPÇÃO
DE MENORES. NATUREZA FORMAL. RECURSO
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CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.     A
jurisprudência     deste     tribunal     de     justiça     já     se
firmou     no     sentido     de     que,     nos     crimes     contra     o
patrimônio,     assume     destaque     o     depoimento     da
vítima,     reconhecendo     o     acusado,     tanto     na
delegacia     de     polícia,     como     em     juízo,
especialmente     quando     ratificado     por     outros
elementos     de     prova,     como     o     depoimento     do
policial     responsável     pelas     investigações. 2. (…)”.
(TJDF –  Processo nº 2007.09.1.017902-2 - Ac.
567.159 - Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati;
DJDFTE 29/02/2012; Pág. 227) – grifei

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O
PATRIMÔNIO. ROUBO (ART. 157, "CAPUT", DO
CP). Inequívocas a materialidade e a autoria do
delito, diante da consistente palavra da vítima,
que reconheceu o acusado sem sombra de
dúvidas. RECONHECIMENTO. Validade dos atos
quando realizados nos moldes do art. 226, do
CPP, naquilo em que forem compatíveis. Mantido
o reconhecimento efetuado na fase policial, eis
que ratificado em juízo, onde se fazem
presentes o contraditório e a ampla defesa.
(…)”. (TJRS –  Processo nº70047897335 -  Rel.
Des. Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em
26/04/2012)

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de
provas, decantada pelo recorrente, esmorece em face da materialidade e da
autoria incontestes, posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

Contudo,  em relação  a  dosimetria  atacada,  vejo  que  o
julgado deve ser reformado parcialmente. Isto porque, os tipos apresentados
nos autos são da mesma natureza, e cometidos em curto espaço de tempo.

Ao  aplicar  o  concurso  formal  em  relação  ao  roubo  de
Samara  Prado  Sousa  Andrade  e  Bryan  Alekssaner  Ribeiro  de  França e,
posteriormente usar a continuidade delitiva no tocante a Néfi Coelho Leite, o
sentenciante foi de encontro ao Princípio do “non bis in idem”.

O art. 71, caput, do código Penal dispõe:
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Art.  71 - Quando o agente, mediante mais de
uma  ação  ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de
tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras
semelhantes,  devem  os  subsequentes  ser
havidos como continuação do primeiro,  aplica-
se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Para  o  reconhecimento  da  continuidade,  necessária  a
presença dos requisitos constantes no art. 71, caput do CP.

Segundo lição de Marco Antônio Bandeira Scapini1:

“Para  a  caracterização  do  crime  continuado  é
necessário  que ‘as condições de tempo,  lugar,
maneira  de  execução  e  outras  semelhantes’
denotem que o agente, na prática das infrações
da mesma espécie,  agiu com um só propósito
(unidade de desígnios)”.

Havendo concomitância entre concurso formal de crimes e
continuidade delitiva, aplica-se apenas um aumento, no caso, a regra do artigo
71  do  Código  Penal,  sob  pena  de  bis  in  idem.  O  princípio  em  comento
estabelece, em primeiro plano, que ninguém poderá ser punido mais de uma
vez por uma mesma infração penal.

Sobre o tema, a jurisprudência orienta:

DIREITO  PENAL.  ESTELIONATO.  ART.  171,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.  NÃO CONFIGURAÇÃO.  CONCURSO
FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO
DA  PENA  PELOS  DOIS  INSTITUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO DA
CONTINUIDADE.  FRAÇÃO  PELO  NÚMERO  DE
CRIMES  COMETIDOS.  PARCIAL  REFORMA  DA
SENTENÇA. 1. Não se pode aplicar a causa de
diminuição de pena referente ao arrependimento
posterior,  quando  o  dano  não  foi  reparado
integralmente  até  o  recebimento  da  denúncia,

1  SCAPINI, Marco Antonio Bandeira. Prática de Execução das Penas Privativas de Liberdade. Porto 
Alegre:Livraria do Advogado Editora, 2009.
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por  ato  voluntário  do  agente.  2.  Havendo
continuidade delitiva e concurso formal de
crimes,  deve  ser  aplicado  um  único
aumento, o relativo à continuidade delitiva,
considerando  o  número  total  de  crimes
praticados, sob pena de incorrer em bis in
idem. 3. Parcial provimento do recurso. (TJDF;
Rec 2013.03.1.004942-3; Ac. 820.642; Terceira
Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Humberto  Adjuto
Ulhôa; DJDFTE 24/09/2014; Pág. 277).

 APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO PARA REAVALIAR
AS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  E
CONSEQUENTEMENTE  O  AUMENTO  DA  PENA-
BASE FIXADA. ACOLHIMENTO. RÉU CONDENADO
POR TRÊS VEZES COM TRÂNSITO EM JULGADO.
CIRCUNSTÂNCIAS  MODIFICADAS.  PLEITO  EM
RECONHECER  COMO  AGRAVANTE  A
REINCIDÊNCIA.  POSSIBILIDADE.
CONDENAÇÕES  DIVERSAS.  CONTINUIDADE
DELITIVA  E  CONCURSO  FORMAL.  INCIDÊNCIA
APENAS NA CONTINUIDADE DELITIVA PARA NÃO
OCORRER BIS IN IDEM. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  Segundo
orientação  do  STJ,  quando  configurada  a
concorrência  de  concurso  formal  e  crime
continuado, aplica-se somente um aumento
de pena, o relativo à continuidade delitiva.
Precedentes.  Ocorre  bis  in  idem  quando  há
majoração  da  reprimenda  primeiramente  em
razão  do  concurso  formal,  haja  vista  o
cometimento  de  um  delito  roubo  contra  duas
vítimas diferentes num mesmo contexto fático,
e, em seguida, em função do reconhecimento do
crime continuado em relação ao terceiro assalto
cometido.  (TJSE;  ACr  2011307761;  Ac.
14729/2011;  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz
Antônio  Araújo  Mendonça;  DJSE  03/11/2011;
Pág. 34)

CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CO-AUTORES.
CONCURSO FORMAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
NON BIS IN IDEM (ARTS. 70 E 71 DO CP).  Em
situação  de  aparente  e  simultânea
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incidência da norma de concurso formal e
da  de  continuidade  delitiva,  é  correto  o
entendimento  de  que  a  unificação  das
penas,  com o acréscimo de fração a pena
básica  encontrada,  se  faca  apenas  pelo
critério  da continuidade delitiva,  por  mais
abrangente. Recurso  extraordinário  não
conhecido.  (STF;  RE  103244;  SP;  Primeira
Turma;  Rel.  Min.  Rafael  Mayer;  Julg.
29/10/1985; DJU 22/11/1985; p. 21338)  

Com essas considerações, vejo a necessidade de mudança
na pena aplicada.  No meu entendimento, a regra do concurso formal deve
ser afastada, prevalecendo somente o aumento pela continuidade delitiva
(art. 71 CP).

Desse  modo,  passo  a  redefinir  a  reprimenda  utilizando
alguns parâmetros estabelecidos na sentença.

Partindo-se  de  uma  pena  abstratamente  prevista  cujo
intervalo varia entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, e levando-se
em consideração a forma como foi executada os delitos, a pena-base de  4
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, nos
delitos praticados contra Sâmara Prado Sousa de Andrade Bryan Alekssander
Ribeiro  de  França,  bem assim,  no  roubo  praticado  em desfavor  de  Néfi
Coelho Leite, ressoa razoável, não merecendo qualquer reparo.

No  tocante  à  menoridade  relativa  e  a  confissão,  o
magistrado singular reduziu a pena corporal em 06 (seis) meses e 03 (três)
dias-multa, perfazendo uma pena intermediária de 04 (quatro) anos e de
reclusão e 10 (dez) dias-multa. Tal redução deixou a pena no mínimo legal
para cada delito executado.

Na terceira fase da dosimetria,  o Juiz  de primeiro grau
acertadamente reconheceu as majorantes do emprego de arma e concurso
de pessoas,  elevou a reprimenda em 1/3 (um terço), pela causa especial de
aumento do emprego de arma e concurso de pessoas, resultando no total de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
semiaberto,  e 13 (treze) dias-multa,  à  razão de 1/30 do salário-mínimo.
Essa pena restritiva foi estipulada igualmente para cada roubo.

O  equívoco  da  sentença,  no  caso  em  disceptação,  foi
considerar  o  concurso  formal  no  delito  executado  contra  Samara  Prado
Sousa  Andrade  e  Bryan  Alekssander  Ribeiro  de  França,  acrescentado  a
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reprimenda 1/6 (um sexto). Definindo a reprimenda em 06 (seis) anos e
02(dois)  meses  de  reclusão.  E,  após  reconhecer  o  concurso  formal,
aplicou a continuidade delitiva, definindo a pena final em 07 (sete) anos e 02
(dois) meses de reclusão. Sendo, ao meu sentir desproporcional.

Quando a pena atingiu o patamar de  5 (cinco) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo, entendi, que até aquela fase dosimétrica, a pena atendia aos
mandamentos  legais.  Isto  porque,  essa  pena  restritiva  foi  estipulada
igualmente para cada roubo, em decorrência das majorantes estabelecidas
para o tipo.

Contudo,  é  de  se  considerar  a  continuidade  delitiva,
dentro  dos  parâmetros  estabelecidos  no  caderno  processual,  conforme
entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça

Os autos demonstraram que o apelante praticou 03 (três)
crimes  de  roubo.  Ressalte-se  que  o  número  de  crimes  perpetrados  em
continuidade delitiva serve como parâmetro para a majoração da pena.

Nesse diapasão a jurisprudência orienta:

“EMBARGOS  INFRINGENTES.  QUANTUM  DE
AUMENTO  DECORRENTE  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA.  FRAÇÃO  DE  1/5  QUE  SE  MOSTRA
MAIS ADEQUADA AO CASO CONCRETO. Tendo a
embargante  cometido  três  crimes,  o  aumento
decorrente  do  reconhecimento da continuidade
delitiva deve ser fixado em 1/5, e não ½, pois
mais adequado para a reprovação e prevenção
do  delito.  Embargos  infringentes  acolhidos.
Unânime.  (TJRS;  EI-Nul  115059-
41.2014.8.21.7000;  Vacaria;  Quarto  Grupo  de
Câmaras  Criminais;  Rel.  Des.  José  Antônio
Daltoe  Cezar;  Julg.  22/08/2014;  DJERS
25/09/2014).

No  caso  em  estudo,  a  fração  de  1/5  (um  quinto)  me
parece mais justa para o caso. Sendo assim estabeleço a pena final em 06
(seis)  anos,  04 (quatro)  meses  e  24 (vinte  e  quatro dias).  Todavia,  em
relação a multa  aplicada,  resta,  tão somente,  somar as penas aplicadas,
perfazendo um total de 39 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.
Mantendo-se o regime prisional estabelecido na sentença
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Ante todo o exposto, em desarmonia com o parecer da
Douta  Procuradoria  de  Justiça,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
estabelecer  para o  sentenciado  Cassiano  da silva  Cardoso  a  pena de  06
(seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro dias) e 39 (trinta e
nove) dias-multa,  à razão de 1/30 do salário-mínimo.mantendo o regime
prisional estabelecido na sentença.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito  da  Silva, dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 22 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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